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 تفاصيل االجتماع:

 

بموضوع تغيير افتتح االجتماع نائب رئيس المجلس التمثيلي الطالبي "صباح الكواري"  -

أوقات امتحانات نهاية الفصل خالل الصيف ولقد دار النقاش بين األعضاء وذلك 

بمبادرة "عبدالرحمن جمال عبدالناصر" باقتراحه للعمل على تقصير الفصل الصيفي 

األعضاء بإشارة "أسيل غسان" أّن ثمة إجازة العيد  واألسابيع الدراسية. بينما اتفق بقية

والتي تسبق االمتحانات النهائية فكيف سيكون الحال إن تم تقصير الفصل الصيفي. أّيد 

"عادل العواد" ذلك ونّوه بأن اإلجازة نفسها فرصة للطالب للدراسة كما أنه من 



دت "ميمونة اللوح" أيّ المتعارف عليه أن الفصل الصيفي مكثف لهذا فالوضع طبيعي. 

كون بأن الطالب يعرف نتيجة اختياره في حال تسجيله للفصل الصيفي وأضاف "أحمد 

الفريدوني" بأن الطالب مسؤول عن قراراته. فاختياره للدراسة في الصيف تعني 

استمراره وضرورة االلتزام بالمحدد وإن لم يبتغي ذلك فهو يملك حرية الحذف 

طالب نفسه. وختم نائب رئيس المجلس "صباح الكواري" بأنه والراحة. فاألمر يعود لل

من الصعب العمل على اختصار المادة المعطاة إذ يؤثر على المنهجية والقيمة العلمية 

 لذلك فمن األفضل إبقاء األمورعلى حالها. 

فيما يخص أمر زيارة أعضاء المجلس التمثيلي ألحد دول الخليج والستفادة من تجارب  -

العضو "أحمد الفريدوني" مع الجامعة في  واستفسار لطالبية فبعد تواصلالمجالس ا

البحرين والكويت تبّين بأن فترة الصيف غري مناسبة إلجراء رحلة قصيرة المدى 

وذلك بسبب اإلجازة وقلة النشاطات الطالبية في هذه الفترة. وسيتم التواصل ببداية 

 ن هللا.أغسطس والتجهيز قبل بداية الفصل الدراسي بإذ

تحدث أعضاء المجلس عن آخر المستجدات وما يذاع في الحرم الجامعي وخاصة من  -

. فكان من بعد إصدار القوانين الخاصة باإلنذار األكاديمي وموقف الرأي العام للطلبة

رأي الممثل "جابر علي كريب" أنه من األفضل العمل على تطبيق القانون الجديد 

ري في الجامعة دون التركيز على الدفعات الجديدة وتعديل المعّدل على طلبة القيد السا

الوضع األكاديمي للطلبة السابقين.. عارض العضو "عادل العواد" بحسب ما يرى 

بقوله بأن تطبيق القانون على طلبة الجامعة كافّة سيترتب عليه أشياء كثيرة وسيدخل 

ي ذلك لحدوث تفرعات الجميع في متاهة باعتبار أن وضع الطلبة غير متشابه وسيؤد

عديدة ومعقدة. لكن الطالب "أحمد الفريدوني" أبدا ما يشابه رأي "جابر علي كريب" 

بحيث يتم التطبيق كـ "أثر رجعي" فالهدف األهم هو تحقيق مصلحة الطالب. تحدثت 

 "أسيل غسان" عن جهل األغلب آللية التنفيذ وأن َسّن هذه القوانين لم يأِت إال بعد دراسة

ا.  ةعميق ودراية تامة لإلدارات العاملة على هذا القانون ويدخل هذا في التطبيق أيض 

أمر إلى السياسات األكاديمية كما هو معروف بأن ووافقها "صباح الكواري" بإشارته 

الخاص بالطالب مستحيل مما سيصّعب من تعديل  Bannerتغيير أي إضافة إلى الـ 

ا على تطبيق الفَحّرص "أحمد وضع الطلبة السابقين.  ريدوني" بأهمية النظر مجدد 

القانون المعّدل على جميع الطلبة وإن كان وفق شروط. وّضح "صباح الكواري" بأن 

ولقد بان  أهم ما في األمر هو تحقيق المصلحة المشتركة بين الطالب والجامعة باتزان

س جزء ذلك بأخذ توصيات المجلس فيما يخص القانون من قبل إقراره كون المجل

ا عن تطبيقها والواقعية مساهم فيه . وعّبر "عادل العواد" بأن قول األشياء يختلف تمام 



وطلب نائب الرئيس صباح الكواري مطلوبة عندما يكون الهدف عدد هائل من الطلبة.

 من العضويين احمد وجابر بتقديم مقترح ليتم مناقشته في االجتماع القادم

التعريفي. قالت "أسيل غسان" بأنها من بعد االجتماع  في نقطة دور المجلس في اللقاء -

يتطلعون لرؤية مشاركة فإنهم بالمسؤولين القائمين على هذه الفعالية مع "عادل العواد". 

المجلس في اللقاء. فوّجه نائب رئيس المجلس "صباح الكواري" إلى األعضاء ببدء 

واستغالل توصيلها للمسؤولين ليقوما ب إلى "أسيل، عادل" واالقتراحات إرسال األفكار

 اللقاء إلبراز المجلس للطالب الجدد.

 

أما عن عمل اللجان في فترة الصيف. فاقترح "عادل العواد" العمل على وضع  -

تصّورات والخطط للسنة القادمة الخاصة بالمجلس. وأبدا "أحمد الفريدوني" حماسه 

اء على فكرته وسوف يتم ووافق األعض لاللتحاق بورش تعود لعضو المجلس بالفائدة

  النظر في أمر الدورات والورش لتسجيل األعضاء فيها. 

 

في المستجدات األخرى. أشارت "أسيل غسان" إلى فكرة البدء في كتابة رؤية للمجلس  -

المجلس التمثيلي الطالبي أنفسهم.  والعمل على إعداد نشرة خاصة من تحرير أعضاء

وز التوصيات إلى ضرورة التطبيق وتولي مهام كما أن من أهم أهداف المجلس هو تجا

رّحب أكبر ُتنسب للمجلس بأكمله دون أن يكون المجلس طرف أو جزء من مسألة ما. 

وختم "صباح الكواري" بأن األمر سيكون بالتدريج. فخطوة تعيين طالب الجميع بهذا. 

في  تعتبر خطوة إيجابية إلقرار صوت الطالبوإدارته لالجتماعات كنائب رئيس 

 الجامعة.

 

 

نقل "جابر كريب" اقتراح أحد الخّريجين بذكر اسم التخصص وعدم االكتفاء باسم الكلية  -

فقط. واحتّد النقاش بين األعضاء بين معارض بسبب كثرة التخصصات الفرعية في بعض 

ا وضغط  ا إضافي  الكليات عن غيرها. وقلة العدد في كلية معينة. كما أن األمر يتطلب جهد 

أشاروا بأن ذكر اسم التخصص يلفت انتباه الحضور والتركيز أكثر هائل. بينما من وافق 

على الخّريج. وما يعود على الطالب من إحساس معنوي بذكر تخصصه. لذلك تم التصويت 

   -وافقوا على ذكر اسم التخصص.  7في هذا الشأن وانتهى بصوتين يعارضان الفكرة بينما 

موظف من إدارة العالقات الخارجية ع ن تواصلها مبعد ذلك ع "فاطمة المير"تحدثت  -

إلى اللجنة المنظمة لحفل التخرج وستتواصل مع اقتراحات الطلبة بحيث يتولى توصيل 



الموظف المعني. وبتواصل منسق المجلس التمثيلي "أمل السويدي" مع عضو من اللجنة 

يونيو  00المنظمة للحفل. أشار بأنه سيتم عرض االقتراحات في اجتماع اللجنة بتاريخ 

  للنقاش فيها ورؤية مدى صالحيتها للحفل. 

 

  .   3104بإذن هللا قبل خريف تم تحديد االجتماع القادم سي -

 


